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JELENTKEZÉSI LAP  
TELC államilag elismert és nemzetközi  nyelvvizsgára  

Vizsgahónap:  Csak  a  SZÓBELIN veszek részt    

A vizsga nyelve:  Csak az ÍRÁSBELIN veszek részt   
 

Alapfok (telc B1) 29.000 Ft  komplex 23.000 Ft  részvizsga 
Középfok (telc B2) 32.000 Ft  komplex 25.000 Ft  részvizsga 
Felsőfok (telc C1)  35.000 Ft  komplex 28.000 Ft  részvizsga 
(A fenti ár tartalmazza Nyelvvizsga Akkreditációs Központ hatósági díját, mely komplex vizsga esetén 500 Ft, részvizsga esetén 250 Ft.) 

A vizsgázó adatai -  Kér j ük  nyom tat ot t ,  n agy  be tű kke l  t ö ltsé k  k i !  Sz ö vegszerk e sztő  h asz ná lat a  es eté n t ö röl jék  

k i  a  k is  négyze teke t  és  a  he ly ükre  í r já k  az  a dat ok a t!  

Név: 
Születési név:  

Születési idő:     Személyi ig.szám: 

Születési hely: 

Anyja születéskori neve: 

Lakcím:   
 

Telefonszám:      
E-mail cím: 

Hozzájárulok, hogy a beszédkészség vizsgámról hangfelvétel készüljön! 
Beleegyezésemet a későbbiekben nem módosíthatom. 

A v izsgázó és a  Nyelvv izsgaközpont között  e-m ailben za j l ik  a  kommunikáció,  ezért  kér jük ügye l jen 
az e -m ail  c ím pontos és  olvasható megadásár a!  

PÓTJELENTKEZÉS (+ 5000 Ft)  Kivéve az aktuális vizsgát közvetlenül megelőző vizsgaidőszakban tett sikertelen vizsga esetén 

Nyilatkozat 
Aláírásommal igazolom, hogy az alábbiakat tudomásul veszem: 
- a jelentkezés csak a befizetett vizsgadíjat igazoló csekk vagy bizonylat másolatával együtt érvényes 
- ha a vizsgán önhibámból nem tudok részt venni, a vizsgadíjat nem igényelhetem vissza 
- hozzájárulok, hogy adataimat a TIT és vizsgahelyei kezeljék, a NYAK és TELC GmbH részére továbbítsák 
- vizsgacsalás esetén a vizsgáról kizárásra kerülök 
- a vizsga helyszínén hozzátartozók nem tartózkodhatnak  
- a bizonyítványt és eredménylapot a vizsgajelentkezés helyén személyesen vehetem át. Amennyiben saját névre szóló, megcímzett és 
megfelelően felbélyegzett borítékot csatolok a jelentkezési laphoz, a bizonyítványt postai úton kapom meg. Postára adása a saját 
felelősségemre történik, a TELC Nyelvvizsgaközpont nem tud felelősséget vállalni a dokumentumok címzetthez való megérkezéséért 
- a vizsgadolgozatot a vizsganaptárban jelzett időpontban lehet megtekinteni csak Budapesten és erről kizárólag kézzel, 45 percben lehet 
másolatot készíteni. 
- a telc Nyelvvizsgaközpont vizsgaszabályzatát elfogadom és adataim a valóságnak megfelelnek. 

A vizsga részletes  szabályait  a www.telc.hu oldalon lehet megtekinteni.  

Kelt: .  .  .  
Aláírás 

A számlát az alábbi névre és címre kérem:   __________________________________________________________  

Kliens kód: __ __ - __ __ __ __ 


